OBEC

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
V SPIŠSKOM ŠTVRTKU
Spišský Štvrtok
Zápisnica zo 4. (riadneho) zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Spišský Štvrtok,
zo dňa 22. augusta 2022 o 18:00 hod. na Obecnom úrade v Spišskom Štvrtku.
Prítomní :

Neprítomní:

Ing. Ján Greš, starosta obce
Ing. Eva Bajtošová, prednostka OcÚ
Ing. Veronika Hoffmannová, hlavná kontrolórka
Poslanci: Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová, Mgr. Milan Biskup, Peter Gaj,
Bc. Zuzana Stanislava Grešová, Mgr. Anna Hricková, Ing. Štefan Oravec
Vladimír Dunčko, Darina Knapíková,

Program rokovania podľa pozvánky:
1. Otvorenie.
2. Určenie overovateľov, zapisovateľa a návrhovej komisie.
3. Schválenie programu zasadnutia.
4. Kontrola plnenia uznesení.
5. Schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena – stavba „Vodovod Jánovce – Čenčice“.
6. Schválenie VZN 2/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu
nákladov na výchovu a vzdelanie v školách a školských zariadeniach.
7. Schválenie VZN 3/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu
nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach.
8. Schválenie použitia prostriedkov rezervného fondu.
9. Rozpočtové opatrenie
10. Žiadosť Martiny Kroščenovej o odkúpenie parcely C KN 82/23.
11. Prerokovanie dopravnej situácie na ul. Obrancov mieru.
12. Prerokovanie dotácie pre Rímskokatolícku cirkev z rozpočtu obce.
13. Rôzne
14. Záver.
1.

Otvorenie zasadnutia
Rokovanie riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Spišský Štvrtok otvoril
starosta obce Ing. Ján Greš. Na základe prezentácie poslancov skonštatoval, že na rokovaní
je prítomných 7 poslancov a rokovanie obecného zastupiteľstva je uznášania schopné.

2.

Určenie overovateľov, zapisovateľa a návrhovej komisie
Starosta obce predniesol návrh na určenie návrhovej komisie, overovateľov a zapisovateľa:
- Návrhová komisia: Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová, Mgr. Milan Biskup
- Overovatelia zápisnice: Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová
- Zapisovateľ: Ing. Eva Bajtošová
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Hlasovanie:

Za:

Proti:
Zdržal sa:
3.

Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová, Mgr. Milan Biskup,
Peter Gaj, Bc. Zuzana Stanislava Grešová, Mgr. Anna
Hricková, Ing. Štefan Oravec
-----

Schválenie programu zasadnutia.
Poslanci prerokovali návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktorý schválili
v znení podľa pozvánky.
Hlasovanie:
Za:
Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová, Mgr. Milan Biskup,
Peter Gaj, Bc. Zuzana Stanislava Grešová, Mgr. Anna
Hricková, Ing. Štefan Oravec
Proti:
--Zdržal sa:
---

4.

Kontrola plnenia uznesení.
Starosta obce zhodnotil plnenie uznesení obecného zastupiteľstva zo dňa 23.05.2022 a
18.07.2022. Všetky uznesenia boli splnené.
Poslanci uznesením 24/2022 vzali správu starostu obce o plnení uznesení na vedomie bez
pripomienok.
Číslo uznesenia
24/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
berie na vedomie správu starostu obce o plnení uznesení zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva zo dňa 23.05.2022 a 18.07.2022.
Prezentácia poslancov:
7
Hlasovanie poslancov:
Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová, Mgr. Milan
Za uznesenie hlasovali:
Biskup, Peter Gaj, Bc. Zuzana Stanislava Grešová,
7
Mgr. Anna Hricková, Ing. Štefan Oravec
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

5.

Schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena – stavba „Vodovod Jánovce –
Čenčice“.
Obec Janovce na základe Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
zo dňa 30.06.2017, ktorú Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesením č. 3/2017 zo dňa
30.1.2017 predložila návrh Zmluvy o zriadení vecného bremena č. 031/2022. Predmetom
zmluvy je zriadenie vecného bremena na parcele E KN 1560 k. ú. Spišský Štvrtok vo
vlastníctve obce Spišský Štvrtok zapísanej na LV 1, spočívajúce v práve vstupu, prechodu,
prejazdu a strpenia existencie inžinierskych sietí – vodovodného potrubia podľa GP č.
155/2021 zo dňa 17.03.2022, úradne overenie č. G1-109/22.
Obecné zastupiteľstvo zmluvu o zriadení vecného bremena uznesením 25/2022 schválilo.
Číslo uznesenia

25/2022
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Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
schvaľuje uzavretie Zmluvy o zriadení vecného bremena č. 031/2022 na parcele registra E
KN č. 1560, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 2313 m2, k.ú. Spišský
Štvrtok vo vlastníctve obce Spišský Štvrtok zapísanej na LV 1 pre stavbu „Vodovod
Jánovce – Čenčice“ spočívajúce v práve vstupu, prechodu, prejazdu a strpenia existencie
inžinierskych sietí – vodovodného potrubia v rozsahu podľa geometrického plánu č.
155/2021 zo dňa 17.03.2022, vyhotoveného Ing. Pavlom Basarikom, GEOPLAN, IČO: 517
475 45, úradne overeného dňa 21.04.2022 Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom pod
č. G1-109/22.
Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne.
Prezentácia poslancov:
7
Hlasovanie poslancov:
Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová, Mgr. Milan
Za uznesenie hlasovali:
Biskup, Peter Gaj, Bc. Zuzana Stanislava Grešová,
7
Mgr. Anna Hricková, Ing. Štefan Oravec
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

6.

Schválenie VZN 2/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu
nákladov na výchovu a vzdelanie v školách a školských zariadeniach.
Prednostka oboznámila prítomných s návrhom VZN 2/2022 o určení výšky finančných
príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie v školách a školských
zariadeniach. Návrh vychádza z nevyhnutnej potreby dofinancovania MŠ, ŠKD a CVČ zo
strany zákonných zástupcov. K návrhu VZN neboli v stanovenej lehote predložené žiadne
pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo VZN 2/2022 uznesením 26/2022 schválilo bez pripomienok.
Číslo uznesenia

26/2022

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
A/ Konštatuje, že návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2022 o určení výšky
finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie v školách
a školských zariadeniach bol zverejnený v súlade s § 6 ods. 3 zákona 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
B/ Schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2022 o určení výšky finančných
príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie v školách a
školských zariadeniach.
Prezentácia poslancov:
7
Hlasovanie poslancov:
Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová, Mgr. Milan
Za uznesenie hlasovali:
Biskup, Peter Gaj, Bc. Zuzana Stanislava Grešová,
7
Mgr. Anna Hricková, Ing. Štefan Oravec
Proti uzneseniu hlasovali:
0
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Zdržali sa hlasovania:

0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

7.

Schválenie VZN 3/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu
nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach.
Prednostka oboznámila prítomných s návrhom VZN 3/2022 o určení výšky finančných
príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov spojených so stravovaním v školách a školských
zariadeniach. Návrh vychádza z nevyhnutnej potreby zvýšenia finančného pásma
a režijných nákladov. K návrhu VZN neboli v stanovenej lehote predložené žiadne
pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo VZN 3/2022 uznesením 27/2022 schválilo bez pripomienok.
Číslo uznesenia

27/2022

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
A/ Konštatuje, že návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2022 o určení výšky
finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov spojených so stravovaním v
školách a školských zariadeniach bol zverejnený v súlade s § 6 ods. 3 zákona 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
B/ Schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2022 o určení výšky finančných
príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov spojených so stravovaním v školách a
školských zariadeniach.
Prezentácia poslancov:
7
Hlasovanie poslancov:
Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová, Mgr. Milan
Za uznesenie hlasovali:
Biskup, Peter Gaj, Bc. Zuzana Stanislava Grešová,
7
Mgr. Anna Hricková, Ing. Štefan Oravec
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

8.

Schválenie použitia prostriedkov rezervného fondu.
Obecné zastupiteľstvo uznesením 13/2022 schválilo použitie rezervného fondu na
dofinancovanie rozpočtom nevykrytého mimoriadneho navýšenia cien energií v roku 2022
vo výške 39 600 €. Vzhľadom na to, že ide o použitie rezervného fondu na bežné výdavky,
je potrebné doplniť uznesením zdôvodnenie jeho použitia, čo Obecné zastupiteľstvo
uznesením 28/2022 schválilo.
Číslo uznesenia
28/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
dopĺňa uznesenie 13/2022 zo dňa 28.02.2022, ktorým bolo schválené rozpočtové opatrenie
a schvaľuje, v súlade s § 10 ods. 9 zákona 583/2004 Z.z., použitie prostriedkov rezervného
fondu na bežné výdavky vo výške 39 600 €, a to na úhradu významného zvýšenia cien
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elektrickej energie a plynu v roku 2022 v dôsledku vzniku mimoriadnych okolností, ktoré
nie sú rozpočtované a kryté príjmami bežného rozpočtu.
Prezentácia poslancov:
Hlasovanie poslancov:

7
Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová, Mgr. Milan
Biskup, Peter Gaj, Bc. Zuzana Stanislava Grešová,
Mgr. Anna Hricková, Ing. Štefan Oravec

Za uznesenie hlasovali:
Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:

7
0
0

UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

9.

Rozpočtové opatrenie.
Úprava rozpočtu súvisí najmä s dofinancovaním Súkromnej ZUŠ Rosnička Art, po zvýšení
jednotkového koeficientu pre financovanie od 1.7.2022 a s rekonštrukciou zubnej
ambulancie, kde sa na základe podanej žiadosti MDDr. Onduškovej a odporúčania obecnej
rady obec, ako vlastník priestorov, bude podieľať na realizácii a financovaní prerábky
elektroinštalácie a súvisiacich stavebných úprav, ostatné náklady bude znášať nájomca
priestorov.
Obecné zastupiteľstvo uznesením 29/2022 rozpočtové opatrenie bez pripomienok
schválilo.
Číslo uznesenia

29/2022

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok schvaľuje rozpočtové opatrenie - presun
rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu
A/

Príjmy

0,00 €

B/

Výdavky

0,00 €

Program 1

Plánovanie, manažment kontrola

Podprogram 1.1

Výkon funkcie starostu
Invalidné poistenie

41/0111/625004

- 2.000,00 €

Propagácia a reklama

41/0473/637003

-3.000,00 €

Monografia súhrne

41/0830/637026

+ 1.000,00 €

41/0111/633001

-10.000,00 €

41/0111/635006

+10.000,00 €

Program 2

Propagácia a reklama

Podprogram 2.1

Propagácia a prezentácia obce

Program 3

Interné služby

Podprogram 3.1

Správa, údržba a obstaranie
hnuteľného majetku
DHIM do 1700 €, inter. vybavenie

Podprogram 3.2

Správa údržba budov, obstaranie
nehnuteľného majetku
Údržba nehnuteľného majetku

Program 6

Odpadové hospodárstvo
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Podprogram 6.1

Vývoz komunálneho odpadu
Odvoz komunálneho odpadu

Program 7

Vzdelávanie

Podprogram 7.5

Príspevok na záujmové
vzdelávanie detí
Príspevok na ZUŠ Rosnička

Program 10

Technická a administratívna
podpora úradu

Podprogram
10.5

Ostatné obslužné činnosti

41/0510/637004

- 5.500,00 €

41/0950/642005

+ 15.500,00 €

Základný plat

41/0111/611

- 6.000,00 €

Všeobecné služby

41/0111/637004-1

-1.000,00 €

Školenie pracovníkov

41/0950/637001

+1.000,00 €

Vykonaným rozpočtovým opatrením nedochádza k navýšeniu príjmov a výdavkov.

Prezentácia poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie hlasovali:

7
Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová, Mgr. Milan
Biskup, Peter Gaj, Bc. Zuzana Stanislava Grešová,
Mgr. Anna Hricková, Ing. Štefan Oravec

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:

7
0
0

UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

10. Žiadosť Martiny Kroščenovej o odkúpenie parcely C KN 82/23.
Martina Kroščenová podala žiadosť o odkúpenie parcely C KN 82/23, oddelenej od
pôvodnej parcely C KN 82/1. Ide o pozemok vo svahu pod oplotením základnej školy.
Podľa územného plánu je pozemok určený ako plocha verejnej zelene. Pozemok je zároveň
súčasťou projektu „Zelené obce Slovenska“ a bude v budúcnosti na ňom doplnená výsadba
stromov.
Obecné zastupiteľstvo skonštatovalo, že pozemok nie je pre obec prebytočným majetkom
a predaj parcely C KN 82/23 uznesením 30/2022 neschválilo.
Číslo uznesenia

30/2022

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok:
A/ konštatuje, že parcely registra C KN 82/1 a novovytvorená parcela 82/23 nie sú
prebytočným majetkom obce Spišský Štvrtok, preto
B/ neschvaľuje predaj parcely C KN 82/23 žiadateľke Martine Kroščenovej.
Prezentácia poslancov:
7
Hlasovanie poslancov:
Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová, Mgr. Milan
Za uznesenie hlasovali:
Biskup, Peter Gaj, Bc. Zuzana Stanislava Grešová,
7
Mgr. Anna Hricková, Ing. Štefan Oravec
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Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:

0
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

11. Prerokovanie dopravnej situácie na ul. Obrancov mieru.
Poslankyňa Slávka Bajtošová požiadala na zasadnutí obecnej rady o zaradenie tohto bodu
do programu rokovania obecného zastupiteľstva nakoľko po odstránení stolových
retardérov a realizácii projektu „Organizačné a stavebné úpravy ul. Obrancov mieru
Spišský Štvrtok“ naďalej pretrváva zvýšený pohyb osobných vozidiel v centre obce. Ide
najmä o cudzincov a občanov, ktorí si skracujú prejazd cez obec, chodia rýchlo a malé
retardéry ich neodradia od prejazdu cez ulicu. Požiadala, aby sa doplnilo dopravné značenie
a cez obec bol zákaz prejazdu alebo obytná zóna.
Starosta oboznámil poslancov s realizáciou projektu, kde boli pôvodné „stolové“ retardéry
nahradené novými, doplnený bol prechod pre chodcov pri materskej škole s napojením na
chodník. Na rokovanie pozval Ing. Štefana Labudu, projektanta, ktorý objasnil poslancom
možnosti riešenia dopravnej situácie. Nakoľko ide o verejný komunikačný priestor nedá sa
zakázať vstup na miestnu komunikáciu, obmedziť premávka sa dá umiestnením dopravnej
značky „prejazd zakázaný“ čo ale neodporúča, lebo je to nie je vhodné riešenie, pri obytnej
zóne platí zákaz parkovania inde, ako na vyhradených miestach, čo tiež nie je vhodné
riešenie. Poslanci sa po vzájomnej diskusii s projektantom dohodli, že na kolaudačnom
konaní 26.08.2022 sa zrealizovaný projekt doplní o osadenie ešte jedného retardéra
a zníženie rýchlosti v celom úseku na 30 km/h, čo poslanci uznesením 31/2022 schválili.
Číslo uznesenia
31/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
schvaľuje zmenu projektu „Organizačné a stavebné úpravy ul. Obrancov mieru Spišský
Štvrtok“ na kolaudačnom konaní dňa 26.08.2022 o doplnenie jedného spomaľovacieho
prahu a zníženie rýchlosti na 30 km/h v celom, projektom dotknutom úseku ulice Obrancov
mieru.
Prezentácia poslancov:
7
Hlasovanie poslancov:
Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová, Mgr. Milan
Za uznesenie hlasovali:
Biskup, Peter Gaj, Bc. Zuzana Stanislava Grešová,
7
Mgr. Anna Hricková, Ing. Štefan Oravec
Proti uzneseniu hlasovali:
0
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

12. Prerokovanie dotácie pre Rímskokatolícku cirkev z rozpočtu obce.
Poslanec Mgr. Milan Biskup požiadal o prerokovanie a prehodnotenie výšky dotácie pre
Rímskokatolícku cirkev na obnovu kaplnky.
Prednostka upozornila, že poskytnutím dotácie nemožno ohroziť vyrovnanosť bežného
rozpočtu a obec má už teraz bežný rozpočet schodkový z dôvodu zapojenia rezervného
fondu na dofinancovanie mimoriadneho zvýšenia cien energií.
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Poslanci navrhli navýšenie dotácie ešte vo výške 4000 €, ale vzhľadom na aktuálnu
finančnú situáciu obce o poskytnutí dotácie rozhodnú na zasadnutí obecného zastupiteľstva
24.10.2022.
13. Rôzne.
--14. Záver.
Starosta obce Ing. Ján Greš poďakoval všetkým prítomným za účasť a riadne rokovanie
obecného zastupiteľstva ukončil.
Zapísala dňa 22. augusta 2022, Ing. Eva Bajtošová

.............................................................
Ing. Ján Greš
starosta obce

.............................................................
Ing. Eva Bajtošová
prednostka úradu

Ing. Ľuboš Bajtoš
Overovatelia zápisnice:
Slávka Bajtošová
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